превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Службен весник на РМ, бр. 161 од 30.12.2009 година

Член 1
Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на
Република Македонија“ брoj 54/2007, 86/2008, 98/2008 и 64/2009), во членот 26
став (6) бројот “(4)“ се заменува со бројот “(5)“.
Член 2
Во членот 31 став (5) бројот “50“ се заменува со бројот “45“.
Член 3
Во членот 40 став (8) бројот “(3)“ се заменува со бројот “(4)“.
Член 4
Во членот 66 по зборот “Возачот“, односно “возачот“ се додаваат зборовите:
„односно сопственикот на возилото“.
Член 5
Во членот 98 став (1) по зборот „шлем“ се додаваат зборовите: „на главата“.
Член 6
Во членот 225 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
„(4) Друштвото за осигурување при склучување на договор за задолжително
осигурување (полиса) е должно на сопственикот на возило да му издаде европски
извештај за сообраќајна незгода согласно сo моделот на извештај издаден од
Европскиот комитет за осигурување.
(5) Глоба во износ од 1.350 до 2.350 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече на друштвото за осигурување кое постапува спротивно на одредбите од
ставот (4) на овој член.
(6) Глоба во износ од 650 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на
одговорното лице во друштвото за осигурување кое постапува спротивно на
одредбите од ставот (4) на овој член.“
Ставот (4) станува став (7).
Член 7
Во членот 231 став (6) бројот „300“ се заменува со бројот „400“.
Член 8
Во членот 234 став (7) зборовите: „0,99 г/кг“ се заменуваат со зборовите: „1,00
г/кг“.
По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11), кои гласат:
„(10) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
возач кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член, кај кој ќе
се утврди содржина на алкохол во крвта од 0,10 г/кг до 0,50 г/кг. Покрај
утврдениот износ на глобата, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција
забрана за управување со моторно возило од три месеца, под услови и на начин
утврдени со закон.
(11) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој
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член, каде што при утврдување на присуство на алкохол во организмот одбие
биде алкотестиран со соодветно средство или апарат за мерење
алкохолизираноста (алкомер). Покрај утврдениот износ на глобата, на возачот
му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило
12 месеца, под услови и на начин утврдени со закон.“

да
на
ќе
од

Член 9
Во членот 237 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.“
Член 10
Во членот 244 ставот (5) се менува и гласи:
„Оспособување на кандидати за возачи согласно со наставната програма од
ставот (3) алинеја 3 на овој член врши Црвениот крст на Република Македонија
или здравствена установа овластена од Министерството за здравство, за што
издава потврда за оспособеност за укажување на прва помош.“
По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:
„(7) За добивање на овластувањето согласно со ставот (5) на овој член Црвениот
крст на Република Македонија, односно здравствената установа задолжително
треба да ги исполнува следниве услови за работа:
- просторија од најмалку 20 м2,
- стручен кадар оспособен за изведување на настава од наставната програма
согласно со членот 248 став (4) од овој закон и
- соодветна опрема за спроведување на теоретскиот и практичниот дел од
наставната програма за укажување на прва помош на лица повредени во
сообраќајна незгода (фантоми, санитетски материјали и прирачници).
(8) За издадените потврди за оспособеност за укажување на прва помош
Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена
установа води посебна евиденција.“
Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (9) и (10).
Член 11
Во членот 248 став (1) алинејата 3 се брише.
Член 12
Во членот 369 став (6) зборовите: “односно ако во рокот од наредните 30 дена не
ја донесе возачката книшка за регистрирање на негативните бодови“ се бришат.
Член 13
Во членот 370 ставот (1) се менува и гласи:
„Ако сторителот на прекршоците од членовите 3 став (3); 6 став (4); 7 став (4); 8
ставови (3) и (4); 11 став (5); 12 став (7); 13 став (7), 17 ставови (5), (6) и (7);
18 став (2); 19 став (5); 20 став (7); 21 ставови (6) и (8); 25 став (4); 31 став (5);
33 ставови (5) и (6); 38 ставови (5) и (8); 40 став (5); 42 став (7); 44 став (5); 50
став (5); 51 став (3); 52 став (4); 55 став (3); 57 став (2); 58 став (3); 59 став
(2); 66 ставови (3) и (4); 75 став (3); 77 став (3); 81 став (3); 127 став (4); 130
став (2); 131 став (2); 132 став (2); 133 став (4); 136 став (3); 137 став (6); 141
став (2); 143 став (7); 144 ставови (7), (9) и (10); 145 став (2); 146 став (3); 147
ставови (5) и (7); 148 ставови (7) и (8); 149 ставови (3) и (4); 155 став (3); 156
став (6); 157 став (5); 169 став (5); 172 став (5); 173 став (2); 180 став (9); 181
став (4); 184 став (5); 186 став (6); 187 став (5); 197 став (5); 198 став (4); 201
став (3); 206 став (3); 217 став (7); 218 став (4); 221 ставови (4) и (5); 222 став
(3); 223 став (4); 224 ставови (4) и (5); 225 став (5); 227 став (6); 230 став (7);
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231 став (6); 232 став (4); 233 став (5); 234 ставови (6), (7), (8) и (9); 235 став
(7); 236 став (3); 237 став (4); 238 став (2); 239 став (2); 240 став (5); 244 став
(8); 251 став (7); 253 став (4); 256 ставови (4) и (5); 257 став (9); 291 став (3);
298 став (5); 302 став (10); 303 став (8); 306 став (2); 311 став (4); 313 ставови
(8) и (9); 314 ставови (15) и (16); 315 став (7); 316 став (6); 317 став (5); 319
став (8); 380 став (5); 383 став (4); 384 став (5); 386 ставови (3) и (4); 389
ставови (3) и (4); 390 ставови (5) и (6); 392 став (4); 394 став (2) и 395 став (3)
на овој закон, го признае сторениот прекршок согласно со одредбите на овој
закон или ако униформираниот полициски службеник го утврди лично или со
употреба на соодветни технички средства и направи пропишани согласно со
закон, ќе му издаде на сторителот платен налог заради наплата на глобата
предвидена за прекршокот.“
Член 14
Членот 374 се менува и гласи:
„Кога униформираниот полициски службеник ќе утврди дека е сторен прекршок
од членовите 7 ставови (2) и (3); 8 став (2); 11 ставови (3) и (4); 12 ставови (5),
(6) и (8); 13 ставови (5) и (6); 14 ставови (2) и (3); 15 ставови (3) и (4); 17 став
(4); 20 ставови (5), (6) и (8), 40 ставови (4) и (6); 50 став (4); 77 став (2); 79
ставови (4) и (5); 81 став (2); 103 ставови (4) и (5); 144 став (6); 147 ставови (4)
и (6); 148 став (6); 149 став (2); 150 ставови (5) и (6); 156 ставови (4) и (5); 157
ставови (3) и (4); 160 ставови (4) и (5); 161 ставови (4) и (5); 165 ставови (3) и
(4); 166 ставови (3) и (4); 168 ставови (3) и (4); 169 ставови (3) и (4); 172
ставови (3) и (4); 175 ставови (5) и (6); 176 ставови (2) и (3); 179 ставови (4) и
(5); 180 ставови (7) и (8); 181 ставови (2) и (3); 184 ставови (3) и (4); 185
ставови (6) и (7); 186 ставови (4) и (5); 187 ставови (3) и (4); 194 ставови (4) и
(5); 196 ставови (3) и (4); 197 ставови (3) и (4); 198 ставови (2) и (3); 201 став
(2); 208 ставови (4) и (5); 210 ставови (3) и (4); 211 ставови (3) и (4); 212
ставови (2) и (3); 215 ставови (4) и (5); 216 ставови (2) и (3); 217 ставови (4),
(5) и (6); 223 став (3); 230 ставови (5) и (6); 231 ставови (4) и (5); 232 ставови
(2) и (3); 233 ставови (3) и (4); 234 ставови (4) и (5); 242 ставови (2) и (3); 244
став (7); 251 став (6); 252 ставови (2) и (3); 253 ставови (3) и (4); 255 ставови
(4) и (5); 256 став (3); 257 ставови (5), (6), (7) и (8); 259 ставови (3) и (4); 300
ставови (2) и (6); 301 ставови (4) и (5); 302 ставови (8) и (9); 303 ставови (6) и
(7); 304 ставови (4) и (5); 311 ставови (2) и (3); 313 став (7); 314 став (14); 315
ставови (5) и (6); 317 ставови (3) и (4); 383 став (3); 384 став (4); 386 став (2);
389 став (2) и 390 став (4) на овој закон, ќе поднесе барање за поведување на
прекршочна постапка до надлежниот суд.“
Член 15
Во членот 386 став (4) бројот “300“ се заменува со бројот „500“.
Член 16
Во членот 416 алинеја 1 процентот „3%“ се заменува со процентот „1,5%“.
Во алинејата 2 процентот „2%“ се заменува со процентот „1%“.
Член 17
Во членовите 7 став (3); 11 став (4); 12 став (6); 13 став (6); 14 став (3); 20
(6); 81 став (3); 147 став (6); 150 став (6); 156 став (5); 157 став (4); 175
(6); 180 став (8); 194 став (5); 196 став (4); 210 став (4); 211 став (4); 212
(3); 215 став (5); 216 став (3); 217 став (5); 230 став (6); 231 став (5); 232
(3); 233 став (4); 234 став (5); 257 став (6); 302 став (9); 304 став (5) и 311
(3) бројот „330“ се заменува со бројот „550“.
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Член 18
Во членовите 12 став (7); 15 став (3); 20 став (7), 40 став (5); 79 став (4); 103
став (4); 160 став (4); 161 став (4); 165 став (3); 166 став (3); 168 став (3); 169
став (3); 172 став (3); 176 став (2); 179 став (4); 181 став (2); 184 став (3); 185
став (6); 186 став (4); 187 став (3); 197 став (3); 208 став (4); 242 став (2); 252
став (2); 253 став (3); 255 став (4); 257 став (7); 259 став (3); 300 став (6); 301
став (4); 303 став (6); 315 став (5) и 317 став (3) бројот „480“ се заменува со
бројот „650“.
Член 19
Во членовите 12 став (8); 15 став (4); 17 став (4); 20 став (8), 40 став (6); 79
став (5); 103 став (5); 160 став (5); 161 став (5); 165 став (4); 166 став (4); 168
став (4); 169 став (4); 172 став (4); 176 став (3); 179 став (5); 181 став (3); 184
став (4); 185 став (7); 186 став (5); 187 став (4); 197 став (4); 198 став (3); 208
став (5); 242 став (3); 252 став (3); 253 став (4); 255 став (5); 257 став (8); 259
став (4); 300 став (7); 301 став (5); 303 став (7); 315 став (6) и 317 став (4)
бројот „300“ се заменува со бројот „520“.
Член 20
Одредбите од членот 270 став (2) на овој закон кои се однесуваат на полагање на
теоретскиот дел од возачкиот испит на електронски начин ќе се применуваат од 1
јануари 2011 година.
Член 21
По истекот на три години од денот на примената на одредбата од членот 270 став
(2) теоретскиот дел од возачкиот испит се полага писмено само на електронски
начин.
Член 22
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност на сообраќајот
на патиштата.
Член 23
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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